Załącznik nr 10

UZ-271-7/20

Formularz ofertowy
...........................................
( pieczęć adresowa Oferenta )

W odpowiedzi na ogłoszone przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
postępowanie ofertowe na podprogowe zamówienie sektorowe pn:

wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej
Sromowce III
przedkładam – przedkładamy niniejszą ofertę. Jednocześnie oświadczam – oświadczamy, że zrealizuję
– zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania
ofert oraz informuję – informujemy, że akceptuję – akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte
w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia .
1. Oferta złożona jest przez : .......................................................................................................
(nazwa i adres Oferenta )

.......................................................................................................................................................
działającego w imieniu własnym/w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
2. Oświadczam – oświadczamy, że zdobyłem - zdobyliśmy konieczne informacje konieczne do
przygotowania „oferty ”.
3. Oświadczam – oświadczamy, że będę - będziemy związani ofertą na okres 60 dni. Bieg
terminu rozpoczyna się w dniu wyznaczonym na złożenie „oferty”.
4. Oferuję – oferujemy wykonanie całego zamówienia, zgodnie z wszystkim wymaganiami
zawartymi w zaproszeniu do przedmiotowego postępowania.
5. Oferuję –oferujemy cenę za wykonanie całości prac objętych zamówieniem w kwocie:
netto : ……………….……. złotych
(słownie : ………………………………………………………………………złotych)
6. Oferuję - oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w czasie ………..miesięcy od
daty zawarcia umowy.
(Pożądany termin wykonania do 31 grudnia 2021 roku).

7. Posiadam – posiadamy nr ewidencyjny NIP : ................................, REGON : .....................
8. Po zapoznaniu się z projektem umowy oświadczam – oświadczamy, że akceptuję –
akceptujemy ich treść bez uwag.
9. Udzielam – udzielamy 60 miesięcznej rękojmi za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot
umowy. Okres udzielonej rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczoodbiorczego prac projektowych wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
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10. Adres zamieszkania (dotyczy osoby fizycznej):
………………………………………………………………………………………………….
11. Zamówienie zamierzam – zamierzamy wykonać samodzielnie – zlecić niżej wymienionym Podwykonawcom :
L.p.

Nazwa części zamówienia

Nazwa i adres Podwykonawcy

12.
Po zapoznaniu się z niżej zamieszczoną klauzulą informacyjną oświadczam / oświadczamy, że
wyrażam / wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie
oraz załącznikach do niej.*
13.
Wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny ofertowej wniosę – wniesiemy w formie :
…………………………………………………………………………………………………..
14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
- ……………………………………………………………………………………
- ...............................................................................................................................

..............................., dnia ......................... 2021 roku

.....................................................
(pieczęć – podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta w obrocie
prawnym)

*
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1) informuję, że:
1.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica
Spółka Akcyjna, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica.
2.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem
ZEW Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica, tel. 18 26 10 150.
3.
Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem mailowym:
inspektor@niedzica.pl.
4.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b w/w Rozporządzenia
w
celach związanych z podjęciem działań związanych z prowadzonym postępowaniem ofertowym oraz
zawarciem umowy.
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5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa lub przez okres
niezbędny dla zachowania zasady rozliczalności albo przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia
roszczeń wynikających z zawartej umowy.
6.
Dane osobowe będą udostępnione jedynie uprawnionym podmiotom, jeżeli to uprawnienie
wynika z obowiązującego przepisu prawa.
7.
Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do postepowania ofertowego.
Odmowa podania danych osobowych spowoduje, iż nie dojdzie do udziału w postępowaniu
ofertowym.
8.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
9.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

..............................., dnia ......................... 2021 roku

.....................................................
(pieczęć – podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta – Lidera
Konsorcjum w obrocie prawnym)
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